
កាលបរចិ្ឆេទការទទួលពាក្យនិងការរបឡងរបជែងនិស្សតិអាហារូបក្រណ៏រពះរាែទានរបចាំឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ក្នុងគច្រោងរពះរាែឧបតថមភដល់រពះរាជាណាឆរក្ក្មពុជាច្លើវសិ្័យអប់រ ាំ 

 
១. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានស្រោប់ស្ិស្សថ្នន ក្់ទើ ៩ ឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់ទើ១០- ១២ និង ថ្នន ក្់បរញិ្ញា បរតជផនក្
សុ្ខភាពសាធារណៈ ឆាំនួន ៤ ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនមក្ពើច្ខតតមណឌ លគើរ ើ និងរតនៈគើរ ើ។ 
 
២. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានស្រោប់ថ្នន ក្់ទើ ១២ ឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់មធយមស្ិក្ាបច្ឆេក្ច្ទស្ ច្ៅវទិាល័យ 
បច្ឆេក្វទិាភាគខាងច្ក្ើតE.Tech ឆាំនួន  ៣៩ ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនមក្ពើច្ខតត ច្កាះកុ្ង។ 
 
៣. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានស្រោប់ថ្នន ក្់ទើ ១២ ឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់មធយមស្ិក្ាបច្ឆេក្ច្ទស្ ឆាំនួន៣០ 
ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនមក្ពើវទិាល័យក្ាំពង់ច្ ើទាល។ 
 
៤. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានថ្នន ក្់ បរញិ្ញា បរត បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្់ និង បណឌិ ត ឆាំនួន ១២៧ ក្ជនលង ស្រោប់
ច្បក្ខែនទូច្ៅក្នុងរពះរាជាណាឆរក្ក្មពុជា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានស្រោប់ស្ិស្សថ្នន ក្់ទើ ៩ ឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់ទើ១០- ១២ និង ថ្នន ក្់បរញិ្ញា បរតជផនក្
សុ្ខភាពសាធារណៈ ឆាំនួន ៤ ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនមក្ពើច្ខតតមណឌ លគើរ ើ និងរតនៈគើរ ើ។ 
 
រក្ុមទើ ១ ស្រោប់ស្ិស្សច្ភទរបុស្មក្ពើច្ខតតរតនគើរ ើ ស្ិក្ាបនតច្ៅសាក្លវទិាល័យសារ៉ាខាមឆាំនួន ២ក្ជនលង 
រក្ុមទើ ២ ស្រោប់ស្ិស្សច្ភទរស្ើមក្ពើច្ខតតមណឌ លគើរ ើ ស្ិក្ាបនតច្ៅសាក្លវទិាល័យបូរៈផាឆាំនួន ២ក្ជនលង 
 

ថ្ថៃ ជខ ឆ្ន ាំ ខលឹមសារ អនក្ទទួលខុស្រតូវ 

 ស្ើហា-១០ ក្ញ្ញា  ២០១២  របកាស្ជឆក្ពាក្យ និងទទួលពាក្យរបឡង 
  

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

  ៥  ក្ញ្ញា   ២០១២  បញ្ជូ នបញ្ជ ើច្ ម្ ះច្បក្ខែនរបឡងទាាំង ២ រក្ុម និងច្រៀបឆាំរក្
មណឌ លរបឡង 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

  ១៦  ក្ញ្ញា   ២០១២  គណៈក្មមការរបឡងច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅកាន់ច្ខតតរតនគិរ ើ និងច្ខតត
មណឌ លគើរ ើ 

សាក្លវទិាល័យ 
បូរៈផា និងសាក្ល 
 វទិាល័យមហាសារ៉ាខាម 

  ១៧  ក្ញ្ញា   ២០១២ របែុាំច្ធវើការជណនាំដល់ច្បក្ខែនរបឡង សាក្លវទិាបូរៈផា និង
សាក្ល វទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

  ១៨  ក្ញ្ញា   ២០១២ របឡងវញិ្ញា សាស្ាំច្ណរ ឆាំនួន ៤ មុខវជិាជ  គឺ គណិតវទិា   
 វទិាសាស្រស្ត ភាសាអង់ច្គលស្ និងភាសាថ្ថ។ 
      

 សាក្លវទិាបូរៈផា និង
សាក្ល វទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

  ១៩  ក្ញ្ញា   ២០១២ 
 

រពឹក្ៈ    របឡងស្ោភ ស្ន ៍
រច្ស្ៀលៈ ស្រុបលទធផលការរបឡង 

សាក្លវទិាបូរៈផា និង
សាក្ល វទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

  ២០  ក្ញ្ញា   ២០១២ គណៈក្មមការរបឡងច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅកាន់រាែធានើភនាំច្ពញ 
  

សាក្លវទិាបូរៈផា និង
សាក្ល វទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

  ២១  ក្ញ្ញា   ២០១២ គណៈក្មមការរបឡង រមួជាមួយរក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និងក្ើឡា 
របែុាំអនុម័តលទធផល និងរបកាស្លទធផលរបឡងច្ៅរាែធានើ
ភនាំច្ពញ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 



 ក្ញ្ញា   ២០១២ ច្បក្ខែនជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ច្រៀនភាសាថ្ថច្ៅវទិាសាថ ន
ភាសាបរច្ទស្ ថ្នសាក្លវទិាល័យភូមិនទភនាំច្ពញ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា វទិាសាថ នភាសា
បរច្ទស្ ថ្នសាក្លវទិា
ល័យភូមិនទភនាំច្ពញ 

 កុ្មភៈ  ២០១៣ ច្ធវើលិខិតឆ្លងជដន និងរតួតនិតយសុ្ខភាពស្ិស្ស  និស្សតិ ជដល
បានរបឡងជាប់ 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

  ឆុងជខកុ្មភៈ  ២០១៣ ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅកាន់
របច្ទស្ថ្ថ 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

 ឆុងជខកុ្មភៈ-ឧស្ភា 
២០១៣ 

ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ទទួលការបាំប៉នភាសា
ថ្ថ 

 សាក្លវទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

 ឆុងជខឧស្ភា  ២០១៣ ទទួលស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ឆូលច្រៀនតាមរគឹះសាថ ន
ស្ិក្ាច្រៀងៗខលួន 

 សាក្លវទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម និងសាក្ល
វទិាល័យបូរៈផា 

 
 
២. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានស្រោប់ថ្នន ក្់ទើ ១២ ឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់មធយមស្ិក្ាបច្ឆេក្ច្ទស្ ច្ៅវទិាល័យ 
បច្ឆេក្វទិាភាគខាងច្ក្ើត E.Tech ឆាំនួន  ៣៩ ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនមក្ពើច្ខតត ច្កាះកុ្ង។ 
 ២.១ ក្មមវធិើទូច្ៅ (ស្ិក្ាថ្ថៃឆ័នទ-សុ្រក្)      ឆាំនួន  ៤ នក្ ់
   - Electricity        ២ 
  -  Electronic        ២  
 ២.២  ក្មមវធិើច្ទវភាគើ *        ឆាំនួន ៣៥ នក្ ់
(ច្រៀនច្ៅថ្ថៃអាទិតយ និងច្ធវើការច្ៅរវាងថ្ថៃឆ័នទ ដល់ថ្ថៃច្ៅរោ៍នរបាក្់ក្ាំថ្ររ៉បចាំជខ ៨,០០០-១០,០០០ បាត)   
      
   - Electricity        ៥ 
  -  Electronic        ៥  
   - Industrial Technology      ៥ 
   - Marketing        ៥ 
   -  Business Computer       ៥ 
   - Human Resources management     ៥ 
   - Accounting        ៥ 
  



អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ តាមភាពជាក្់ជស្តង 
២.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា វទិាល័យច្លើក្ជលង 

 
 

ថ្ថៃ ជខ ឆ្ន ាំ ខលឹមសារ អនក្ទទួលខុស្រតូវ 

 តុលា ២០១២  របកាស្ជឆក្ពាក្យ និងទទួលពាក្យរបឡង 
  

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

១៥ វឆិេិកា ២០១២  បញ្ជូ នបញ្ជ ើច្ ម្ ះច្បក្ខែនរបឡង និងក្ាំណតម់ណឌ លរបឡង
ច្ៅច្ខតតច្កាះកុ្ង 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

១១  ធនូ ២០១២ របែុាំច្ធវើការជណនាំដល់ច្បក្ខែនរបឡង រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១២  ធនូ ២០១២ របឡងវញិ្ញា សាស្ាំច្ណរ       រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១៣  ធនូ ២០១២ របឡងស្ោភ ស្ន ៍ រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១៤  ធនូ ២០១២ 
 

របកាស្លទធផលការរបឡងច្ៅរក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និងក្ើឡា 
ច្ៅរាែធានើភនាំច្ពញ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

កុ្មភៈ  ២០១៣ ច្ធវើលិខិតឆ្លងជដន និងរតួតនិតយសុ្ខភាពស្ិស្ស  និស្សតិ ជដល
បានរបឡងជាប់ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

  ឆុងជខកុ្មភៈ  ២០១៣ ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅកាន់
របច្ទស្ថ្ថ 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

 ឆុងជខកុ្មភៈ-ឧស្ភា 
២០១៣ 

ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ទទួលការបាំប៉នភាសា
ថ្ថ 

 សាក្លវទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

 ឆុងជខឧស្ភា  ២០១៣ ទទួលស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ឆូលច្រៀនតាមរគឹះសាថ ន
ស្ិក្ាច្រៀងៗខលួន 

 រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

 
 
 
 
 



៣. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានស្រោប់ថ្នន ក្់ទើ ១២ ឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់មធយមស្ិក្ាបច្ឆេក្ច្ទស្ ឆាំនួន៣០ 
ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនមក្ពើវទិាល័យក្ាំពង់ច្ ើទាល។ 
 
 ៣.១  វទិាល័យបច្ឆេក្ច្ទស្សុ្ើសាច្ក្ត            ឆាំនួន  ៩ នក្ ់
   -Electricity        ៥ 
   -Culinary         ៤  
      ៣.២ វទិាល័យច្ក្សរត និងបច្ឆេក្វទិាសុ្ើសាច្ក្ត           ឆាំនួន  ២១ នក្ ់
    - Animal Health Science       ៨ 
   - Aquaculture        ៨ 
  -  Animal Science        ៣ 
    -Plant Science        ២ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៣,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ជស្វងរក្ែូន 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ៥០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា វទិាល័យច្លើក្ជលង (៧,០០០/ឆ្ន ាំ) 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 
៨.  ថ្ថលឯក្ស្ណាា ននិស្សតិ ៤,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 

 
 

ថ្ថៃ ជខ ឆ្ន ាំ ខលឹមសារ អនក្ទទួលខុស្រតូវ 

 តុលា ២០១២  របកាស្ជឆក្ពាក្យ និងទទួលពាក្យរបឡង 
  

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

១៥ វឆិេិកា ២០១២  បញ្ជូ នបញ្ជ ើច្ ម្ ះច្បក្ខែនរបឡង និងច្រៀបឆាំមណឌ លរបឡង
ច្ៅវទិាល័យក្ាំពង់ច្ ើទាល 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

១១  ធនូ ២០១២ របែុាំច្ធវើការជណនាំដល់ច្បក្ខែនរបឡង រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១២  ធនូ ២០១២ របឡងវញិ្ញា សាស្ាំច្ណរ       រគឹះសាថ នស្ិក្ា 



១៣  ធនូ ២០១២ របឡងស្ោភ ស្ន ៍ រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១៤  ធនូ ២០១២ 
 

របកាស្លទធផលការរបឡងច្ៅរក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និងក្ើឡា 
ច្ៅរាែធានើភនាំច្ពញ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

កុ្មភៈ  ២០១៣ ច្ធវើលិខិតឆ្លងជដន និងរតួតនិតយសុ្ខភាពស្ិស្ស  និស្សតិ ជដល
បានរបឡងជាប់ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

ឆុងជខកុ្មភៈ  ២០១៣ ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅកាន់
របច្ទស្ថ្ថ 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

ឆុងជខកុ្មភៈ-ឧស្ភា 
២០១៣ 

ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ទទួលការបាំប៉នភាសា
ថ្ថ 

 សាក្លវទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

 ឆុងជខឧស្ភា  ២០១៣ ទទួលស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ឆូលច្រៀនតាមរគឹះសាថ ន
ស្ិក្ាច្រៀងៗខលួន 

 រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

 
៤. អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទានឆូលច្រៀនបនតថ្នន ក្់ បរញិ្ញា បរត បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្់ និង បណឌិ ត ឆាំនួន ១២៧ 
ក្ជនលង ស្រោប់ច្បក្ខែនទូច្ៅក្នុងរពះរាជាណាឆរក្ក្មពុជា។ 
 

ថ្ថៃ ជខ ឆ្ន ាំ ខលឹមសារ អនក្ទទួលខុស្រតូវ 

 តុលា ២០១២  របកាស្ជឆក្ពាក្យ និងទទួលពាក្យរបឡង 
  

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

១៥ វឆិេិកា ២០១២  បញ្ជូ នបញ្ជ ើច្ ម្ ះច្បក្ខែនរបឡង និងច្រៀបឆាំរក្មណឌ លរបឡង
ច្ៅទើរក្ុងភនាំច្ពញ 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

១១  ធនូ ២០១២ របែុាំច្ធវើការជណនាំដល់ច្បក្ខែនរបឡង រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១២  ធនូ ២០១២ របឡងវញិ្ញា សាស្ាំច្ណរ       រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១៣  ធនូ ២០១២ របឡងស្ោភ ស្ន ៍ រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

១៤  ធនូ ២០១២ 
 

របកាស្លទធផលការរបឡងច្ៅរក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និងក្ើឡា 
ច្ៅរាែធានើភនាំច្ពញ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

កុ្មភៈ  ២០១៣ ច្ធវើលិខិតឆ្លងជដន និងរតួតនិតយសុ្ខភាពស្ិស្ស  និស្សតិ ជដល
បានរបឡងជាប់ 

រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 



ឆុងជខកុ្មភៈ  ២០១៣ ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅកាន់
របច្ទស្ថ្ថ 

 រក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវែន និង
ក្ើឡា 

ឆុងជខកុ្មភៈ-ឧស្ភា 
២០១៣ 

ស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ទាាំងអស្់ទទួលការបាំប៉នភាសា
ថ្ថ 

 សាក្លវទិាល័យមហា
សារ៉ាខាម 

 ឆុងជខឧស្ភា  ២០១៣ ទទួលស្ិស្ស-និស្សតិជដលរបឡងជាប់ឆូលច្រៀនតាមរគឹះសាថ ន
ស្ិក្ាច្រៀងៗខលួន 

 រគឹះសាថ នស្ិក្ា 

 
 

អាហារូបក្រណ៍រពះរាែទាន ស្រោប់ឆ្ន ាំស្ិក្ា ២០១៣ 
របស្់ស្ក្លវទិាល័យនន ក្នុងគច្រោងរពះរាែឧបតថមភដល់រពះរាជាណាឆរក្ក្មពុជា ច្លើវសិ្័យអប់រ ាំ 

 

រគឹះសាថ នស្ិក្ា បណឌិ ត 
បរញិ្ញា បរត
ជាន់ខពស្់ 

បរញិ្ញា បរត ស្រុប 

១ .ស្ក្លវទិាល័យែុឡាឡង់ក្ន ២ ៦ ៣ ១១ 
២. ស្ក្លវទិាល័យមហឌុិន - ២ ៤ ៦ 
៣ .ស្ក្លវទិាល័យបូរផា ១ ៩ ៦ ១៦ 
៤ .ស្ក្លវទិាល័យមហាសារាខាម - ៣ ១៧ ២០ 
៥ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភ័តតបុរ ើរមយ - - ២ ២ 
៦ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភ័តតនគររាែស្ើោ៉ - - ៤ ៤ 
៧ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភ័តតច្ ៀងថ្ម ៉ - - ៥ ៥ 
៨ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភ័តតសុ្ើសាច្ក្ត - ៥ - ៥ 
៩ .ស្ក្លវទិាល័យស្ង់ខាល នគរសិ្រនទ - ៦ ១៥ ២១ 
១០ .ស្ក្លវទិាល័យផៈច្ ៉ - - ៦ ៦ 
១១ .ស្ក្លវទិាល័យខនជក្ន - ២ ៨ ១០ 
១២ .ស្ក្លវទិាល័យនច្រស្ួន - ២ ៣ ៥ 
១៣ .ស្ក្លវទិាល័យឧប៊ុនរាែថ្ននើ - ១ - ១ 
១៤ .ស្ក្លវទិាល័យបច្ឆេក្វទិារាែមងគលថ័ញ្យបុរ ើ - ១ ៨ ៩ 
១៥ .ស្ក្លវទិាល័យបច្ឆេក្វទិារាែមងគលភាគខាង
ច្ក្ើត 

- - ៣ ៣ 

១៦ .ស្ក្លវទិាល័យបច្ឆេក្វទិារពះឆមច្លល រពះនគរ
ខាងច្ែើង 

- ២ - ២ 

១៧ .ស្ក្លវទិាល័យរស្ើបថម - - ១ ១ 
ស្រុប ៣ ៣៥ ៨៥ ១២៧ 



  
 សាក្លវទិាល័យបូរៈផារបគល់អាហារូបក្រណ៍ថ្នន ក្់បណឌិ ត ជផនក្ការរសាវរជាវ និងស្ថិតិខាងបញ្ញា  ឆាំនួន ១ 
ក្ជនលង  ែូនដលច់្លាក្ Poliny Ung  ជានិស្សតិអាហារូបក្រណ៍ជដលបានបញ្េប់ការស្ិក្ាថ្នន ក្់បរញិ្ញា បរត
ជាន់ខពស្់ ជដលបានច្ធវើសារណា និងលទធផលការច្រៀនសូ្រត ក្នុងក្រមិតលអណាស្់ ។  

 
 

ខលឹមសារលមអិតស្តើពើអាហារូបក្រណ៍ តាមរគឹះសាថ នស្ិក្ាននស្រោប់ឆ្ន ាំស្ិក្ា ២០១៣  
ក្នុងគច្រោងរពះរាែឧបតថមភដល់រពះរាជាណាឆរក្ក្មពុជា ច្លើវសិ្័យអប់រ ាំ 

 
១ .ស្ក្លវទិាល័យែូឡាឡុងក្ន       ឆាំនួន  ១១ នក្់ 
  ១.១ បណឌិ ត           ២ 
 - Curriculum and Instruction       ១ 
  -Architecture         ១  
     ១.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ៦ នក្ ់
  -Educational Technology and Communications    ១ 
  - Educational Measurement and Evaluation    ១ 
  - Educational Research and Psychology      ១ 
  - Educational Administration       ១ 
 - Health and Physical Education      ១ 
  - Architecture         ១ 
    ១.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៣ នក្ ់
           -Agricultural Resources and Administration សាខាច្ខតតណាន     ៣  
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរមួោន 
១. របាក្់ជខ (ស្រុបរមួ) ១៤,០០០ បាត/ជខ 
២. ថវកិាឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៣. ថវកិាច្ធវើដាំច្ណើ រច្ៅមក្ (ស្នសាំស្ាំថ្ឆ) ស្ក្លវទិាល័យ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
២  .ស្ក្លវទិាល័យមហឌុិន              ឆាំនួន  ៦ នក្់ 
     ២.១ បណឌិ ត          គ្មម ន 
     ២.២ អនុបណឌិ ត          ឆាំនួន  ២ នក្ ់
  -Occupational Health and Safety      ១  
  -Computer Science (English Program)     ១ 
      ២.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៤ នក្ ់
 - Thai Traditional Medicine       ២ 
  -Nursing/Nurse Education       ២ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 
១. របាក្់ជខ ស្ក្លវទិាល័យផតល់ែូន 
២. ស្ោភ រៈស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យផតល់ែូន 
៣. ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ផតល់តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៤. ថ្ថៃធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ផតល់តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៥. ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៦. ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ ស្ក្លវទិាល័យផតល់ែូន 
៧. ថ្ថៃច្ធវើដាំច្ណើ រឆ្លងរបច្ទស្ ស្ក្លវទិាល័យផតល់ែូន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៣  .ស្ក្លវទិាល័យបូរៈផា                                    ឆាំនួន  ១៦ នក្់ 
     ៣.១ បណឌិ ត         ឆាំនួន  ១ នក្ ់
 - Research and Statistics in Cognitive Science    ១  
     ៣.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ៩ នក្ ់
  -Electricity Engineering       ១  
  -Chemical Engineering       ១ 
  -Mechanical Engineering       ១ 
  -Information Technology       ១ 
  -Tourism and Hotel Management (English Program)   ១  
  -Public and Private Management      ២ 
  -Justice and Social Administration      ១ 
  -Cognitive Science        ១ 
     ៣.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៦ នក្ ់
 - Electricity Engineering       ១  
  -Information Technology        ១ 
  -Chemical Engineering       ១ 
  -Mechanical Engineering       ១  
  -Geo-Informatics        ១ 
  -Pharmacology        ១ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 
១. ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង ៦,០០០ បាត 
២. របាក្់ច្បៀរវតសរបចាំជខ ៥,០០០ បាត/ជខ 
៣. ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា  ៨,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤. ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ តាមភាពជាក្់ជស្តង

(១,៩០០បាត/ដង) 
៥. ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៦. ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧. ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ តាមភាពជាក្់ជស្តង 

 
 
 
 
 
 
 
 



៤ .ស្ក្លវទិាល័យមហាសារាខាម                    ឆាំនួន  ២០ នក្់ 
     ៤.១ បណឌិ ត          គ្មម ន 
     ៤.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ៣ នក្ ់
   -Information Technology       ២ 
   -Computer Science        ១ 
     ៤.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ១៧ នក្ ់
  -Educational Technology and Communication    ២      
 - Early Childhood Education       ២ 
 - Medicine         ១ 
  -Manufacturing Engineering       ២ 
 - Mechatronics Engineering       ២ 
  -Human Resource Management      ២ 
  -International Business (English Program)     ២ 
  -Electronic Commerce Management      ២ 
  -Rural Development Management      ២ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១. ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២. របាក្់ច្បៀរវតស ៥,០០០ បាត/ជខ 
៣. ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា  ៣,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤. ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,៩០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៥. ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ៣,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៦. ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧. ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 
៨. ធានរ៉ាប់រងឧបច្ទទវច្ហតុ ២០០ បាត/ឆ្ន ាំ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៥ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភ័តតបុរ ើរមយ             ឆាំនួន  ២ នក្ ់
    ៥.១ បណឌិ ត          គ្មម ន 
    ៥.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់        គ្មម ន 
    ៥.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ២ នក្ ់
  - Geo-Informatics        ១ 
   -Mathematics         ១ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៣,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៤,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
៦ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភ័តតនគររាែស្ើោ៉            ឆាំនួន ៤ នក្់ 
    ៦.១ បណឌិ ត          គ្មម ន 
    ៦.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់        គ្មម ន  
    ៦.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន ៤ នក្ ់
  - Information Technology              ២  
   (ផតល់ែូនឆាំច្ពាះស្ិស្សរស្ើវទិាល័យក្ាំពង់ច្ ើទាល) 
  - Hotel Management (ផតល់ែូនឆាំច្ពាះស្ិស្សរស្ើ)                      ២ 
      
អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  - 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៣,៦០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៤,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ១,៩០០ បាត/នក្ ់
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាពរបចាំឆ្ន ាំ ៣,៩០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

ស្ក្លវទិាល័យ (១៦,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ) 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ ១៤,៤០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៨.  ថ្ថលឯក្ស្ណាា ននិស្សតិ ១,៥០០ បាត/ឆ្ន ាំ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៧ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភត័ត ច្ ៀងថ្ម ៉              ឆាំនួន  ៥ នក្ ់
    ៧.១ បណឌិ ត          គ្មម ន 
    ៧.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់        គ្មម ន 
    ៧.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៥ នក្ ់  
   - Information Technology       ២ 
 -  International Business (English Program)     ៣ 
    
អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៤,៥០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៤,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ២,៥០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៨ .ស្ក្លវទិាល័យរាែភត័ត សុ្ើសាច្ក្ត           ឆាំនួន  ៥ នក្់ 
    ៨.១ បណឌិ ត          គ្មម ន  
    ៨.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ៥ នក្ ់
 -  Educational Education        ១ 
 (ផតល់ែូនឆាំច្ពាះរគូវទិាល័យក្ាំពង់ច្ ើទាល) 
 - Curriculum and Instruction        ១ 
 (ផតល់ែូនឆាំច្ពាះរគូវទិាល័យក្ាំពង់ច្ ើទាល) 
 -  Business Administration        ១ 
 -  Local Government        ១ 
 -  Social Sciences for development      ១ 
    ៨.៣ បរញិ្ញា បរត         គ្មម ន 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  - 
២.  ថ្ថលចយវាយរបចាំជខ ៣,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្រៀបឆាំែូន 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព តាមភាពជាក្់ជស្តង 
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៩ .ស្ក្លវទិាល័យស្ង់ខាល នគរសិ្រនទ                          ឆាំនួន  ២១ នក្ ់
    ៩.១ បណឌិ ត          គ្មម ន 
    ៩.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ៦ នក្ ់
 -  Biology         ១ 
 -  Chemistry         ១ 
 -  Thai Traditional Medicine       ១ 
  - Environmental Engineering       ១ 
 -  Teaching English as an International Language    ១  
 -  Human and Social Development      ១ 
   ៩.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ១៥ នក្ ់
 -  Agricultural Technology       ២ 
  - Agricultural Science and Technology     ១ 
  - Fishery Technology        ២  
  - Food Science and Nutrition       ១ 
  - Applied Mathematics       ១  
 -  Information and Communication Technology    ១  
  - Geo-Informatics        ១ 
 -  Thai Studies (English Program)      ១  
 -  Human Resources Management      ២ 
 -  Hospitality Management (English Program)    ១ 
 -  Tourism Business Management and Tourism Logistics   ១ 
      -  French          ១ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៥,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៨,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,0០០ បាត/នក្ ់
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ២,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ ៣,០០០ បាត/ជខ 

  
 
 
 
 



១០ .ស្ក្លវទិាល័យផៈច្ ៉           ឆាំនួន  ៦ នក្ ់
 ១០.១ បណឌិ ត         គ្មម ន  
    ១០.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់        គ្មម ន 
    ១០.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៦ នក្ ់
 -  Agriculture         ១ 
  - Fishery         ១ 
 -  Biology         ១ 
 -  Chemistry         ១ 
 -  Information Technology       ២ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៤,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៥,០០០ បាត/ឆ្ោស្ 
៤.  ថ្ថលបតូររបច្ភទទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៥.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៦.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ៣,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៧.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៨.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១១ .ស្ក្លវទិាល័យខនជក្ន              ឆាំនួន  ១០ នក្ ់
 ១១.១ បណឌិ ត         គ្មម ន     
    ១១.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ២ នក្ ់
    - Aesthetic Sciences and Health      ២ 
 ១១.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៨ នក្ ់
    - Nursing/ Nurse Education       ៨ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៥,០០០ បាត 
២.  ថ្ថលផទះសាន ក្់ច្ៅ និងរបាក្់ច្បៀរវតស  ៨,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ មិនច្លើស្ ៥,៧០០ បាត/នក្់ 
៤.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៥.  ថ្ថលឧបតថមភច្ធវើសារណា ១៨,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១២ .ស្ក្លវទិាល័យនច្រស្ួន            ឆាំនួន  ៥ នក្់ 
 ១២.១ បណឌិ ត         គ្មម ន    
 ១២.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ២ នក្ ់
  - Renewable Energy        ១ 
 -  Hotel and Tourism Management      ១  
     ១២.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៣ នក្ ់
  - Fisheries Science        ១ 
 -  Food Science and Technology      ១ 
  - Educational Technology and Communications    ១ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៣,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៤,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ២,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១៣ .ស្ក្លវទិាល័យឧប៊ុនរាែថ្ននើ            ឆាំនួន  ១ នក្ ់
 ១៣.១ បណឌិ ត         គ្មម ន    
 ១៣.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ១ នក្ ់
   - Agricultural Information Technology and Rural Development  ១ 
    ១៣.៣ បរញិ្ញា បរត          គ្មម ន    
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៥,០០០ បាត/ជខ 

ែួយរក្ការងារឲ្យច្ធវើ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៨,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ចយតាមជាក្់ជស្តង 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ច្រៀបឆាំែូន 
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១៤ .ស្ក្លវទិាល័យបច្ឆេក្វទិារាែមងគន់ថ័ញបុរ ើ    ឆាំនួន  ៩ នក្ ់
      ១៤.១ បណឌិ ត       គ្មម ន    
      ១៤.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់      ឆាំនួន  ១ នក្ ់
  - Civil Engineering       ១ 
 ១៤.៣ បរញិ្ញា បរត       ឆាំនួន  ៨ នក្ ់
  - Food Science and Nutrition       ១  
 -  Electricity Engineering      ១ 
  - Mechanical Engineering      ១ 
  - Mechatronics Engineering      ១ 
  - Industrial Engineering      ១ 
  - Telecommunication          ១ 
 -  Printing Technology       ១ 
  - Accounting        ១ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 
១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៣,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៥,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបតូររបច្ភទទិដាការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៥.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់/ឆ្ន ាំ 
៦.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ៣,០០០ បាត/នក្/់ឆ្ន ាំ 
៧.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៨.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១៥ .ស្ក្លវទិាល័យបច្ឆេក្វទិារាែមងគលភាគខាងច្ក្ើត    ឆាំនួន  ៣ នក្ ់
 ១៥.១ បណឌិ ត         គ្មម ន     
 ១៥.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់        គ្មម ន    
 ១៥.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ៣ នក្ ់
  - Fishery Technology        ១ 
  - Science and Food Technology      ១ 
   - Accounting         ១ 
 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 
១. ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
២. ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



១៦ .ស្ក្លវទិាល័យបច្ឆេក្វទិារពះឆមច្លល រពះនគរខាងច្ែើង    ឆាំនួន  ២ នក្ ់
 ១៦.១ បណឌិ ត         គ្មម ន    
 ១៦.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់       ឆាំនួន  ២ នក្ ់
  - Production Engineering (English Program)    ១ 
  - Software System Engineering (English Program)    ១ 
 ១៦.៣ បរញិ្ញា បរត         គ្មម ន     
  

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 
១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៣,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៤,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបតូររបច្ភទទិដាការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៥.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់/ឆ្ន ាំ 
៦.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ៣,០០០ បាត/នក្/់ឆ្ន ាំ 
៧.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 

(ក្នុងមួយឆ្ោស្ ៦០,០០០ បាត) 
៨.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ អច្នតវាស្ិក្ដ្ឋា ន 

(ក្នុងមួយឆ្ោស្ ១៣,៨៨០ បាត) 
៩.  ធានរ៉ាប់រងឧបច្ទទវច្ហតុ ២៥០ បាត/ឆ្ន ាំ 

 
១៧ .ស្ក្លវទិាល័យរស្ើបថម       ឆាំនួន  ១ នក្ ់
 ១៧.១ បណឌិ ត         គ្មម ន 
 ១៧.២ បរញិ្ញា បរតជាន់ខពស្ ់        គ្មម ន    
 ១៧.៣ បរញិ្ញា បរត        ឆាំនួន  ១ នក្ ់
   -International Hospitality Management (ផតល់ឆាំច្ពាះស្ិស្សរស្ើ)   ១ 

អាហារូបក្រណ៍ជដលទទួលបានរូមោន 

១.  ថវកិាផតល់ែូនច្ពលច្ៅដល់ដាំបូង  ៦,០០០ បាត 
២.  របាក្់ច្បៀរវតស ៤,០០០ បាត/ជខ 
៣.  ថ្ថលស្ោភ រៈស្ិក្ា ៦,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ 
៤.  ថ្ថលបនតទិដ្ឋា ការ ២,០០០ បាត/នក្់ 
៥.  ថ្ថលធានរ៉ាប់រងសុ្ខភាព ៣,០០០ បាត/ឆ្ន ាំ  
៦.  ថ្ថលឆុះច្ ម្ ះឆូលច្រៀន និងរដាបាលស្ិក្ា ស្ក្លវទិាល័យច្លើក្ជលង 
៧.  ថ្ថលែួលផទះសាន ក្់ច្ៅ ៥,០០០ បាត/ជខ 



 


